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Apresentação
A quinta edição do Painel de Precificação de Planos de Saúde dá continuidade aos estudos relacionados à
sustentabilidade do setor de saúde suplementar no Brasil.
O Painel de Precificação apresenta aos agentes do mercado de saúde suplementar um panorama segmentado
da formação inicial dos preços dos planos de assistência à saúde, conforme o valor comercial informado nas
Notas Técnicas de Registro de Produto – NTRP’s vigentes para os planos em comercialização no mercado
brasileiro. Além dessa referência de preços praticados pelas operadoras, esse estudo analisa os reajustes por
mudança de faixa etária e os demais componentes da precificação dos produtos, tais como o custo médio dos
itens de despesa assistencial (consultas médicas, exames, internações, outros atendimentos ambulatoriais e
terapias) e demais despesas não assistenciais, além de suas evoluções.
Esta publicação, de periodicidade anual, compila dados do ano de 2016, e representa mais uma iniciativa da
ANS na busca da transparência e da redução da assimetria de informações no setor, auxiliando na redução
desta falha de mercado.
Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos
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Introdução
A Nota Técnica de Registro de Produto1 (NTRP) possui um papel fundamental como instrumento para o
monitoramento da evolução da formação inicial dos preços de planos de assistência à saúde, com base nas
estimativas de custos de serviços assistenciais e respectivos componentes e insumos, competências delegadas
à ANS por meio do art. 4º, Inciso XXI, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
A NTRP foi criada e instituída a partir da publicação da RDC nº 28, de 26 de junho de 2000, e foi alterada pela
RDC nº 46, de 28 de dezembro de 2000, e pelas Resoluções Normativas nº 183, de 19 de dezembro de 2008,
nº 252, de 28 de abril de 2011, e nº 304, de 19 de setembro de 2012. As Instruções Normativas da DIPRO nº
08, de 27 de dezembro de 2002, nº 18, de 19 de dezembro de 2008 e nº 23, de 1º de dezembro de 2009,
complementam a regulamentação da NTRP. Os planos exclusivamente odontológicos e os planos com formação
de preço pós-estabelecido estão dispensados do envio da NTRP.
Os preços dos planos de saúde informados na NTRP correspondem ao Valor Comercial da Mensalidade
(Coluna T do Anexo II-B da IN nº 08/2002 da DIPRO) e podem apresentar diferenças em relação aos preços de
comercialização praticados nas tabelas de venda utilizadas pelas operadoras.
Tais diferenças podem ocorrer porque há uma flexibilização para o estabelecimento dos preços de comercialização
em função, por exemplo, da adoção de mecanismos financeiros de regulação de utilização, como coparticipações
ou franquias, da diferenciação de tabelas de reembolso e da rede credenciada ou referenciada disponibilizada.
Os preços efetivamente praticados para a contratação dos produtos devem obedecer os seguintes critérios
normativos:
1. estar dentro dos limites de comercialização: 30% acima ou abaixo do Valor Comercial da Mensalidade
informado na NTRP;
2. a despeito do limite inferior supracitado, o preço de comercialização também não poderá ser inferior
aos custos assistenciais do plano incluindo uma margem de segurança estatística, conforme
informados na NTRP; e
3. a variação entre os Valores Comerciais por faixa etária informada na NTRP deve manter perfeita
relação com a variação por faixa etária praticada tanto nas tabelas de preços de venda quanto
especificada em contrato.
O valor mínimo de comercialização objetiva evitar o estabelecimento de preços predatórios com o objetivo
de eliminar concorrentes em determinado mercado, e que não seriam sustentáveis para garantir o equilíbrio
econômico do plano a médio e longo prazo.
Os custos e a quantidade de eventos e de expostos2 dos itens assistenciais informados na NTRP são estimados
pelas operadoras para fins de precificação. Portanto, devem se aproximar da realidade, mas não refletem os
valores da real produção assistencial, que são informados no Sistema de Informação de Produtos (SIP). As
11 (onze) segmentações assistenciais dos planos médico-hospitalares foram enquadradas em três tipos de
cobertura3 para fins de apresentação neste relatório, as quais sejam:

1 A Nota Técnica de Registro de Produtos (NTRP) é o documento que justifica a formação inicial dos preços dos planos de saúde por meio de cálculos atuariais.
2 Os expostos correspondem aos beneficiários da operadora que estão fora do período de carência, ou seja, os beneficiários cujo risco está efetivamente coberto pelo plano.
3 A formação dos tipos de cobertura, que já é utilizada pela regulamentação da portabilidade de carências e do agrupamento de contratos, foi feita da seguinte forma:
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“Ambulatorial”, “Hospitalar”, e “Ambulatorial + Hospitalar”. Em algumas tabelas, somente será apresentada
a informação dos planos por tipo de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, como referência de análise.
Esse tipo de cobertura mais completa foi escolhido por ser o mais representativo no mercado de saúde
suplementar, abrangendo a maior quantidade de planos em comercialização.
Com a finalidade de apresentar a melhor referência para o valor comercial dos planos de saúde, foram
selecionados os valores da faixa etária dos 44 aos 48 anos (sétima faixa4) de planos “Ambulatorial + Hospitalar”.
Serão apresentados os valores médios tanto para os planos de contratação “Coletiva” (empresarial e por adesão)
quanto para os planos de contratação “Individual ou Familiar”, a não ser que sua diferença percentual seja não
significativa5, caso no qual será apresentada uma única análise representativa de todos os planos, independente
da contratação6.
Dentre as dez faixas etárias estipuladas para precificação dos planos, a sétima faixa etária foi considerada a que
melhor reflete estatisticamente a equivalência entre os planos porque demonstra pouca flutuação estatística7
de valores, apresentando o menor coeficiente de variação em relação às demais faixas etárias. Isto se justifica
por esta ser uma faixa de idade relativamente estável no que diz respeito aos gastos assistenciais e por estar
atrelada às demais faixas etárias, dada a regra imposta pelo Art. 3º, Inciso II, da RN n.º 63, de 22 de dezembro
de 2003, que determina que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas 8.
As informações ora apresentadas foram extraídas da base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto
(NTRP) no dia 7 de junho de 2017, às 11:28h.
Por fim, destaca-se que, para apresentação dos resultados, os dados foram tratados de forma a excluir os
valores atípicos. Portanto, a quantidade de observações apresentadas nas tabelas é inferior ao total de planos
em comercialização. Os valores atípicos em uma série de dados são aqueles que se afastam da maior parte
das observações. Tais valores não implicam necessariamente em uma inconsistência, porém são extraídos dos
cálculos para que não causem distorções nas estatísticas apuradas, prejudicando sua interpretação9.

(a) Ambulatorial: planos de segmentação assistencial “ambulatorial” e “ambulatorial + odontológico”;
(b) Hospitalar: planos de segmentação assistencial “hospitalar sem obstetrícia”, “hospitalar sem obstetrícia + odontológico”, “hospitalar com obstetrícia” e “hospitalar
com obstetrícia + odontológico”; e
(c) Ambulatorial + Hospitalar: planos de segmentação assistencial “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”, “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico”,
“ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia”, “ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico”, e “referência”.
4 De acordo com o Art. 2º da RN nº 63, de 22 de dezembro de 2003, “Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:
1.
00 (zero) a 18 (dezoito) anos;
2.
19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
3.
24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
4.
29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
5.
34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
6.
39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
7.
44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
8.
49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;
9.
54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;
10.
59 (cinquenta e nove) anos ou mais.”
5 A significância estatística indica que é improvável que o resultado obtido em um teste tenha ocorrido devido ao acaso, ou seja, existe diferença real entre os grupos testados.
6 Categorias escolhidas apenas para fins de referência, e que não implica em perda de generalidade das análises executadas e dos resultados obtidos.
7 “Quando realizamos uma série de observações do mesmo mensurando sob as mesmas condições, podemos obter resultados diferentes. Essa variabilidade dos resultados
das medições é chamada flutuação estatística e, em geral, é resultado de fatores que não conseguimos (ou não desejamos) controlar experimentalmente. Em um processo de
medição cuidadoso, vários fatores podem ser controlados ou eliminados, porém, como esse controle é imperfeito, o resultado da medição geralmente estará sujeito a alguma
variabilidade.” (LIMA JUNIOR, P. et al. O laboratório de mecânica. Porto Alegre: IF-UFRGS, 2012).
8 Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas;
III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
9 A metodologia para identificação dos valores atípicos foi o Box-Plot com 1,5 vezes o intervalo interquartílico (q3 - q1).
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1. Valor Comercial dos Planos de Saúde
Esse capítulo analisa a média aritmética dos valores comerciais informados nas NTRP’s vigentes nos planos
em comercialização.
Nesse estudo são consideradas um total de 651 operadoras, que detêm NTRP’s válidas em dezembro de 2016
(após expurgados os outliers), sendo que:
•

593 dessas possuem NTRP’s para planos de contratação “Coletivo Empresarial”, 525 para planos
“Coletivo por Adesão” e 501 para planos “Individual ou Familiar”;

•

226 dessas operadoras dispõe de planos de cobertura “Ambulatoriais”, 119 de planos “Hospitalares”
e 639 de planos “Ambulatoriais + Hospitalares”.

A distribuição conjunta “Contratação” x “Cobertura” é apresentada na Tabela 110:
Tabela 1 - Quantidade de operadoras com NTRP’s vigentes, por contratação e cobertura, Dezembro de 2016 - Brasil
COBERTURA
Ambulatorial

Hospitalar

Ambulatorial + hospitalar

Coletivo empresarial

165

61

581

Coletivo por adesão

97

36

514

Individual ou familiar

169

75

491

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

O quantitativo de NTRP’s vigentes em dezembro de 2016 é apresentado na Tabela 2:
Tabela 2 - Quantidade de NTRP’s vigentes, por ano de envio e abrangência, Dezembro de 2016 - Brasil
ABRANGÊNCIA

Ano de
envio
Total

ÚNICA

REGIONALIZADA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
132

195

218

175

319

Total
Única

1620 1296 3037 6788 13780

Total

2013 2014 2015 2016 Regiona-

Total
Geral

lizada

44

15

143

1572

1774

15554

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Verifica-se que em torno de 90% das NTRP’s vigentes são únicas, enquanto, aproximadamente, 10% são
regionalizadas. Também pode ser visto que mais da metade (53,7%) das NTRP’s em vigor foram enviadas no
ano de 2016, ou seja, tinham menos de 12 meses de envio, em dezembro de 2016. Por outro lado, verifica-se
que 17,1% das NTRP’s foram enviadas até 2013, inclusive, e permaneciam em vigor até dezembro 2016.

10 Tal tabela não é exclusiva e exaustiva, ou seja, a soma de uma linha ou coluna é maior do que o apresentado anteriormente, pois uma mesma operadora pode possuir NTRP’s
válidas, por exemplo, para planos de contratação “Coletivo Empresarial” de cobertura “Ambulatorial” e “Hospitalar” ao mesmo tempo.
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Caso sejam considerados a forma de contratação e o tipo de cobertura, o quantitativo de NTRP’s em vigor é
dado pela Tabela 3:
Tabela 3 - Quantidade de NTRP’s vigentes, por modalidade de contratação, tipo de cobertura e abrangência,
Dezembro de 2016 - Brasil
ÚNICA
COBERTURA
CONTRATAÇÃO Ambulatorial

Hospitalar

REGIONALIZADA
Total
Ambulatorial Única
Ambulatorial
+ hospitalar

COBERTURA

Total

Total
Geral

Hospitalar

Ambulatorial
+ hospitalar

Regionalizada

Coletivo
empresarial

344

133

5845

6322

32

142

1076

1250

7572

Coletivo
por adesão

175

71

3316

3562

26

40

351

417

3979

Individual
ou familiar

307

142

3447

3896

13

94

107

4003

Total Geral

826

346

12608

13780

71

1521

1774

15554

182

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Observa-se que, aproximadamente, 90% dos planos, por tipo de contratação, apresentam NTRP’s únicas (97,3%
no caso dos planos individuais), e que mais de 90% das NTRP’s referem-se a planos de cobertura “Ambulatorial
+ Hospitalar”, independentemente da abrangência (única ou regionalizada).
A Tabela 4 apresenta a quantidade de planos, por Estado e Grandes Regiões, e para todos os tipos de
contratação e cobertura assistencial.
Coletivo empresarial
Estados

Ambula- Hospi- Ambulatorial
torial
talar + hospitalar

Coletivo
empresarial
Total

Coletivo por adesão

Individual ou familiar
Coletivo
Individual
por
ou
Ambula- Hospi- Ambulatorial adesão Ambula- Hospi- Ambulatorial familiar
torial
talar + hospitalar
torial
talar + hospitalar
Total
Total

DF

10

19

879

908

10

12

408

430

2

94

96

GO

8

29

988

1025

8

16

433

457

3

4

208

215

MS

6

20

758

784

2

15

351

368

1

2

141

144

MT

4

21

772

797

2

9

363

374

2

142

144

CentroOeste

12

31

1181

1224

10

21

598

629

4

4

315

323

AL

8

27

760

795

4

8

304

316

4

2

152

158

BA

15

24

900

939

6

10

410

426

4

3

166

173

CE

14

32

975

1021

5

10

430

445

8

2

212

222

MA

6

22

710

738

4

7

289

300

2

5

135

142

PB

5

21

747

773

2

8

305

315

1

2

122

125

PE

8

19

935

962

6

10

444

460

1

4

178

183

PI

8

23

718

749

5

10

284

299

7

7

134

148

RN

6

21

873

900

3

8

341

352

1

2

129

132

SE

6

22

745

773

4

8

335

347

2

4

141

147

Nordeste

29

45

1478

1552

11

14

715

740

24

12

558

594
continua...
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continuação
Coletivo empresarial
Estados

Ambula- Hospi- Ambulatorial
torial
talar + hospitalar

Coletivo
empresarial
Total

Coletivo por adesão

Individual ou familiar
Coletivo
Individual
por
ou
Ambula- Hospi- Ambulatorial adesão Ambula- Hospi- Ambulatorial familiar
torial
talar + hospitalar
torial
talar + hospitalar
Total
Total

AC

4

14

627

645

2

6

264

272

1

2

106

109

AM

5

17

745

767

4

6

298

308

AP

5

18

647

670

2

6

261

269

2

3

108

111

2

109

113

PA

6

15

751

772

4

6

327

337

2

5

151

158

RO

4

15

672

691

2

6

296

304

1

2

131

134

RR

4

14

601

619

2

6

254

TO

4

14

667

685

2

9

298

262

2

101

103

309

2

97

99

Norte

6

20

890

916

4

9

402

415

4

6

221

231

ES

19

16

798

833

5

17

379

401

1

5

146

152

MG

82

49

1561

1692

34

35

795

864

65

25

540

630

RJ

54

46

1643

1743

37

25

751

813

73

11

390

474

SP

32

46

2586

2664

22

38

1308

1368

43

55

1179

1277

Sudeste

172

111

4155

4438

94

72

2206

2372

179

90

2010

2279

PR

29

22

1211

1262

13

17

624

654

13

9

386

408

RS

93

18

994

1105

37

17

480

534

61

15

404

480

SC

38

33

985

1056

18

12

516

546

32

14

358

404

Sul

151

52

1866

2069

62

25

1038

1125

101

32

915

1048

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Verifica-se, entre outras coisas, que:
•

Em torno de 50% dos planos existentes em todas as regiões são de contratação “Coletivo Empresarial” e de cobertura
“Ambulatorial + Hospitalar”;

•

Planos “Ambulatoriais” correspondem a uma parcela ínfima dos planos: representam um percentual mais elevado, de
4,4%, apenas no caso de planos “Coletivo Empresarial” no estado do Rio Grande do Sul;

•

Planos de contratação “Individual ou Familiar” constituem menos de 10% dos planos presentes nos estados de
Tocantins, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal, sendo superior a 20% apenas nos estados de São Paulo, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina;

•

Planos de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar” representam mais de 90% de todos os planos de contratação Coletivo
Empresarial”. Entre os planos “Coletivo por Adesão” esse percentual é menor que 90% apenas no estado do Rio
Grande do Sul; e para os planos de contratação “Individual ou Familiar” é inferior a 90% no s estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nos agregados médios envolvendo os estados das regiões
Sudeste (88,2%) e Sul (87,3%);

•

Planos de cobertura “Ambulatorial” apresentam percentuais com maior representatividade nos estados das regiões
Sudeste e Sul, com valores superiores a 10% entre os planos de contratação “Individual ou Familiar” nos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
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Na Tabela 5 estão discriminadas as médias dos planos disponíveis para comercialização, por tipo de contratação,
em cada Unidade da Federação, em dezembro de 2016, ordenados de forma crescente de diferença percentual
entre a contratação individual ou coletiva.
Verifica-se, em dezembro de 2016, que o estado de São Paulo apresentou o menor valor comercial entre as
Unidades da Federação, tanto para planos individuais (R$ 479,77) quanto para os coletivos (R$ 401,89). No
outro extremo da tabela, o Distrito Federal obteve o maior valor comercial médio, também para os dois tipos de
contratação: R$ 909,66, no caso dos planos individuais e R$ 544,41, no caso dos planos coletivos.
São Paulo também apresenta a menor diferença percentual entre os valores comerciais médios para os dois
tipos de contratação, de 19,4%. Tal diferença é maior no Estado de Roraima, com 77,4%.
O valor comercial médio entre todas as Unidades da Federação é de R$ 740,84 (planos individuais) e
R$ 502,28 (planos coletivos), com desvio padrão de R$ 110,62 (planos individuais) e R$ 33,66 (planos coletivos),
e coeficiente de variação de 15% (planos individuais) e 7% (planos coletivos); ou seja, segundo o critério de
classificação proposto por PIMENTEL-GOMES (1985)11, há uma dispersão média dos valores médios encontrados
nos estados, no caso dos planos individuais, e uma dispersão baixa, no caso dos coletivos.

11 “Baixa dispersão: CV inferior que 10%
Média dispersão: CV entre 10% e 20%
Alta dispersão: CV entre 20% e 30%
Muito alta dispersão: CV superior a 30%”
PIMENTEL-GOMES. Curso de estatística experimental. Piracicaba, SP: ESALQ/USP, 1985.
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Tabela 5 - Valor Comercial Médio, Faixa Etária 44 a 48 anos, Cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”,
por Unidade da Federação, Dezembro de 2016 - Brasil

UF
São Paulo
Minas Gerais
Pernambuco
Goiás
Bahia
Rio Grande do Sul
Ceará
Rio de Janeiro
Alagoas
Sergipe
Santa Catarina
Espírito Santo
Maranhão
Piauí
Paraná
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Rondônia
Rio Grande do Norte
Amapá
Amazonas
Distrito Federal
Tocantins
Acre
Roraima

SP
MG
PE
GO
BA
RS
CE
RJ
AL
SE
SC
ES
MA
PI
PR
MS
MT
PA
PB
RO
RN
AP
AM
DF
TO
AC
RR

Valor Comercial
Médio
Planos Individuais
R$ 479,77
R$ 504,38
R$ 673,29
R$ 638,90
R$ 679,26
R$ 665,69
R$ 676,37
R$ 643,15
R$ 703,38
R$ 721,39
R$ 685,28
R$ 747,89
R$ 720,24
R$ 710,80
R$ 662,10
R$ 775,28
R$ 786,11
R$ 807,95
R$ 821,29
R$ 814,93
R$ 799,77
R$ 853,01
R$ 884,87
R$ 909,66
R$ 868,81
R$ 863,75
R$ 905,31

Valor Comercial
Médio
Planos Coletivos
R$ 401,89
R$ 412,43
R$ 536,86
R$ 508,91
R$ 529,42
R$ 493,95
R$ 501,62
R$ 472,59
R$ 507,48
R$ 512,56
R$ 483,89
R$ 523,55
R$ 503,66
R$ 492,61
R$ 452,75
R$ 525,32
R$ 516,32
R$ 522,27
R$ 518,54
R$ 512,46
R$ 498,77
R$ 515,61
R$ 534,74
R$ 544,41
R$ 518,60
R$ 510,04
R$ 510,25

Diferença percentual
19,4%
22,3%
25,4%
25,5%
28,3%
34,8%
34,8%
36,1%
38,6%
40,7%
41,6%
42,8%
43,0%
44,3%
46,2%
47,6%
52,3%
54,7%
58,4%
59,0%
60,3%
65,4%
65,5%
67,1%
67,5%
69,3%
77,4%

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Na Tabela 6 são apresentados os valores comerciais médios por Grandes Regiões. Nesse caso, a região que
apresenta o menor valor é o Sudeste, tanto para planos individuais (R$ 593,80) quanto coletivos (R$ 452,62).
O maior valor comercial médio, no caso dos planos individuais, encontra-se na região Norte (R$ 865,11), e na
região Centro-Oeste para os planos coletivos (R$ 523,74).
Observa-se que, enquanto a diferença entre o maior e o menor valor comercial médio para os planos
coletivos é de 15,7%, no caso dos planos individuais tal diferencial é de 45,7%, ou seja, quase o triplo do
percentual anterior.
A menor diferença percentual entre os valores comerciais nos dois tipos de contratação encontra-se no Sudeste
(31,2%), enquanto a maior se localiza na região Norte (67,3%).
PAINEL DE PRECIFICAÇÃO: PLANO DE SAÚDE 2016
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Tabela 6 - Valor Comercial Médio, Faixa Etária 44 a 48 anos, Cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”,
por Região, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

A distribuição geográfica dos planos individuais, em termos de valor comercial médio, é apresentada na
Figura 1, enquanto a dos planos coletivos é mostrada na Figura 2.
Figura 1: Distribuição geográfica dos valores comerciais médios dos planos individuais

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
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Figura 2: Distribuição geográfica dos valores comerciais médios dos planos coletivos

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
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A Tabela 7 apresenta os valores comerciais médios para os planos de contratação individual e coletiva, e a
diferença percentual entre eles, em cada unidade federativa, por faixa etária e tipo de cobertura assistencial,
separadas por Grandes Regiões.
Tabela 7 - Valor Comercial Médio, por Unidade da Federação, Faixa Etária e Tipo de Cobertura,
Dezembro de 2016 - Brasil

continua...
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Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Observa-se que os Estados de Mato Grosso, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal não ofertaram planos
individuais de cobertura “Ambulatorial” no ano de 2016.
Quando comparadas as variações por mudança de faixa etária, e por tipo de cobertura assistencial, verifica-se que:
•

No caso dos planos de cobertura “Ambulatorial”, os Estados de Maranhão, Amapá e Pará apresentam
valores comerciais médios para os planos de contratação “Coletiva” mais altos que os de contratação
“Individual” em todas as faixas etárias. Casos semelhantes ocorrem no estados de Goiás (três últimas
faixas), Alagoas (em quase todas as faixas etárias, excetuando-se as terceira e sétima faixas) e Paraná
(somente na faixa de 34 a 38 anos);

•

No caso dos planos de cobertura “Hospitalar”, os planos de contratação “Coletiva” têm valores mais altos
em todas as faixas etárias nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco e São Paulo;
excetuando-se as quinta e sextas faixas etárias no estado do Piauí; e somente nas quinta e sextas faixas
etárias no estado do Paraná.

•

No caso dos planos de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, sempre os planos de contratação “Individual”
apresentam valor comercial médio maior do que o dos planos de contratação “Coletiva”.

A maior variação percentual, no comparativo entre os planos de contratação “Individual” e “Coletivo”, no caso
dos planos “Ambulatoriais”, e considerando-se a média para as faixas etárias, foi encontrada no estado de
Pernambuco, com 113,9% e a menor no estado do Amapá, de -24,9%. No caso dos planos “Hospitalares”, a
maior variação foi calculada para o estado de Santa Catarina (93,3%), tendo a menor sido vista no estado de
26
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Goiás (-41,1%). Quando considerados os planos “Ambulatoriais + Hospitalares”, o estado de Roraima apresenta
a maior variação média (78,7%), enquanto São Paulo apresenta a menor (18,5%).
Deve ser ressaltado que, como pode ser visto na Tabela 4, pode ocorrer casos de disponibilização de apenas um
plano, especialmente nos casos de segmentação “Ambulatorial” e “Hospitalar”. Assim, os valores comerciais
“médios” referem-se apenas ao valor desse plano ofertado, muitas vezes com valores altos (até em função de
sua unicidade), o que causa viés em algumas comparações.
A Tabela 8 apresenta o mesmo panorama, só que voltado para as Grandes Regiões. Os valores comerciais
médios dos planos de contratação “Coletiva” eram maiores que os de contratação “Individual”:
•

Na região Centro-Oeste, onde foram encontradas faixas etárias (as duas últimas), e nos planos de cobertura
“Ambulatorial”;

•

Na região Centro-Oeste, e para todas as faixas etárias dos planos de cobertura “Hospitalar”;

•

Na região “Norte”, em duas faixas etárias (a primeira e a última).

A maior variação percentual, no caso dos planos de cobertura “Ambulatorial”, encontrou-se na região Sudeste,
com 45,3%, e a menor na região Centro-Oeste, com 6%. No caso dos planos de cobertura “Hospitalar”, a maior
variação foi encontrada na região Sul (39,7%), e a menor foi observada na região Centro-Oeste, de -16,8%.
Com relação aos planos de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, a região Norte apresenta a maior variação
média (65,6%) enquanto na região Sudeste foi encontrada a menor, de 31,1%.
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Tabela 8 - Valor Comercial Médio, por Região, Faixa Etária e Tipo de Cobertura, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

A Figura 3 apresenta a distribuição do quantitativo de NTRPs em função do tipo de cobertura assistencial. Constatase que a maioria absoluta das NTRPs estão alocadas em planos de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, e que
têm seu valor comercial médio superior aos planos com os demais tipos de cobertura assistencial.
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Figura 3: Histogramas do número de NTRPs em função do valor comercial e do tipo de cobertura assistencial.

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
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A Tabela 9 oferece as estatísticas dos valores comerciais dos produtos de contratação “Individual” e “Coletivo”,
por faixa etária e tipo de cobertura assistencial. Observa-se que o valor comercial médio aumenta acompanhando
o acréscimo de cobertura oferecida e, dentro de um mesmo tipo de cobertura, segue uma escala crescente, de
acordo com o avançar da faixa etária, tanto no caso dos planos “Individual” quanto nos “Coletivo”.
Tabela 9 - Estatísticas dos Valores Comerciais dos Planos, por tipo de Cobertura Assistencial e Faixa Etária,
Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Observa-se que os planos com cobertura Ambulatorial (“Ambulatorial” e “Ambulatorial + Hospitalar”) e
contratação “Individual” têm valores comerciais entre 21% e 35% maiores que os de contratação “Coletivo”.
Entretanto, para os planos que possuem cobertura apenas “Hospitalar”, ocorre o inverso na maioria das faixas
etárias, com valores comerciais até 5% maiores para os planos de contratação “Coletivo”.
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Na comparação entre a primeira e a última faixa etária tem-se a seguinte variação:
•

No caso dos planos de contratação “Individual”, tem-se variação média de 4,02 vezes para os planos de cobertura
“Ambulatoriais”, de 4,70 vezes no caso dos planos “Hospitalar” e de 4,67 vezes para os planos “Ambulatorial + Hospitalar”;

•

Para os planos de contratação “Coletivo”, as variações médias são de 3,82 vezes no caso dos planos
de cobertura “Ambulatorial”, 4,93 vezes nos “Hospitalar” e 4,65 vezes para os planos “Ambulatorial +
Hospitalar”.

•

Verifica-se que estas variações são inferiores à máxima permitida pela legislação vigente, que é de 6 vezes
entre a primeira e a última faixa etária, conforme disposto pela RN nº 63/2003.

Tem-se, na Figura 4, a distribuição do quantitativo de NTRPs em função do tipo de contratação. Constate-se que
os planos “Coletivos Empresariais” detêm a maioria das NTRPs registradas, porém o formato da distribuição de
frequências entre as três modalidades de contratação não difere significativamente.
Figura 4: Histogramas do número de NTRPs em função do valor comercial e do tipo de contratação.

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
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A Tabela 10 contém as estatísticas do valor comercial de produtos por tipo de contratação, faixa etária
e cobertura assistencial. Observa-se que, no caso de cobertura “Hospitalar”:
•

Os planos de contratação “Coletivo Empresarial” tem valor comercial médio mais alto do que os planos
de contratação “Individual ou familiar” em metade das faixas etárias.

•

Já no caso dos planos de contratação “Coletivo por Adesão”, seu valor comercial médio é maior que o dos
planos de contratação “Individual ou Familiar” em todas as faixas etárias.

•

O mesmo fenômeno não ocorre com os planos de cobertura “Ambulatorial” e “Ambulatorial + Hospitalar”,
os quais sempre tem valores médios dos individuais superiores aos dos coletivos.

Tabela 10 - Estatísticas dos Valores Comerciais por Tipo de Contratação e Faixa Etária, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Neste caso, pode-se verificar o seguinte, com relação a variabilidade entre a primeira e a última faixa etária:
•

Planos de contratação: “Ambulatorial”: 3,75 vezes no caso dos planos de contratação “Coletivo Empresarial”,
3,83 vezes para os planos de contratação “Coletivos por Adesão” e 4,02 vezes nos planos “Individual ou Familiar”;

•

Planos de contratação “Hospitalar”: 4,82 vezes no caso dos planos de contratação “Coletivo Empresarial”, 4,89
vezes para os planos de contratação “Coletivos por Adesão” e 4,70 vezes nos planos “Individual ou Familiar”;
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•

Planos de contratação “Ambulatorial + Hospitalar”: 4,67 vezes no caso dos planos de contratação “Coletivo
Empresarial” e “Individual ou Familiar”, e 4,63 vezes para os planos de contratação “Coletivos por Adesão”.

Foram realizados testes estatísticos para verificar a existência de significância estatística nas diferenças entre
as médias de valores comerciais, por faixa etária, e em função do tipo de contratação e cobertura assistencial.
Neste caso, os resultados dos testes de comparação global entre os valores comerciais dos planos indica não
haver diferença estatística significativa12, corroborando o que é mostrado graficamente na Figura 4.

12 Foi utilizada a técnica de “Análise de Variância (ANOVA)”, com nível de significância de 5%. Os valores-p encontrados foram 0,533 (no caso dos planos de cobertura
“Ambulatorial”, 0,9545 (para os planos de cobertura “Hospitalar” e 0,5145 (planos de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”.
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2. Evolução do Valor Comercial
As Figuras 5 a 8 apresentam os comparativos da quantidade de planos ativos com cobertura de “Ambulatorial
+ Hospitalar” – com e sem Fator Moderador13, respectivamente –, entre janeiro de 2012 e dezembro de
2016, considerando-se apenas a sétima faixa etária (dos 44 aos 48 anos), pelos mesmos motivos expostos
anteriormente.
Inicialmente é apresentado um comparativo entre os planos de contratação “Individual” e “Coletivo” ante
a presença ou ausência de Fator Moderador. Em seguida, são mostradas individualmente as evoluções dos
quantitativos de planos para cada tipo de contratação, em relação à existência (ou não) do Fator Moderador.
Figura 5: Quantidade de Planos Ativos, Faixa Etária 44 a 48 anos, Cobertura Ambulatorial + Hospitalar,
sem Fator Moderador, 2012 a 2016
5000
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3500

Coletivo

3000
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1500
1000

Individual ou familiar
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0

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

13 Fator Moderador pode consistir de duas modalidades, ambas definidas por meio do art nº 3 da CONSU nº 8/98:
•
“franquia”, o valor estabelecido no contrato de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou odontológico, até o qual a operadora não tem responsabilidade de
cobertura, quer nos casos de reembolso ou nos casos de pagamento à rede credenciada ou referenciada;
•
“co-participação”, a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico,
referente a realização do procedimento.
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Figura 6: Quantidade de Planos Ativos, Faixa Etária 44 a 48 anos, Cobertura Ambulatorial + Hospitalar,
com Fator Moderador, 2012 a 2016
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Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

Figura 7: Quantidade de Planos Ativos, Faixa Etária 44 a 48 anos, Cobertura Ambulatorial + Hospitalar,
Individual ou Familiar, 2012 a 2016
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Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
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Figura 8: Quantidade de Planos Ativos, Faixa Etária 44 a 48 anos, Cobertura Ambulatorial + Hospitalar, Coletivo,
2012 a 2016
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Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

As Figuras 5 e 6 demonstram a evolução do número de planos de contratação “Individual” e “Coletivo” ao longo
dos últimos cinco anos. Em ambas as figuras, observa-se o mesmo comportamento: enquanto o número de
planos individuais diminui de forma praticamente monotônica14 nos dois casos, a situação dos planos coletivos é
diferente, havendo uma pequena elevação no ano de 2012, seguida de um grande salto no primeiro semestre de
2013, mantendo-se uma sequência não constante, com sucessivas elevações e quedas, nos anos posteriores.
Esse panorama é corroborado pelas Figuras 7 e 8, e que também mostram que a curvatura de aumento dos
planos de contratação coletiva é maior naqueles com Fator Moderador do que nos sem fator (Figura 8) e que, no
caso dos planos individuais, a inclinação da curva dos planos sem Fator Moderador é maior do que a daqueles
sem o fator, porém, em sentido negativo (Figura 7).
A distribuição do número de NTRPs, em função de seu valor comercial e da existência (ou não) de Fator
Moderador, é dada pela Figura 9:

14 Uma função é denominada monotônica quando for estritamente crescente ou estritamente decrescente, ou ainda se for constante.
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Figura 9: Histogramas do número de NTRPs em função do Fator Moderador.

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

Observa-se uma maior concentração (menor desvio padrão) em torno de um valor comercial mais baixo, no
caso de planos com Fator Moderador em relação aos planos sem fator, que têm maior amplitude de valores.
As Tabelas 12 e 13, apresentam a evolução do valor comercial dos planos de contratação “Individual ou Familiar”
e “Coletivo” com cobertura de “Ambulatorial + Hospitalar” – com e sem Fator Moderador, respectivamente –,
entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016, e considerando-se apenas a sétima faixa etária (dos 44 aos 48 anos).
É importante ressaltar que os valores exibidos não representam os percentuais de reajuste dos preços dos
planos, com ou sem Fator Moderador. Estes representam tão somente as variações observadas na formação
inicial de preços estimadas nas NTRPs, para novas contratações de um plano com as características
mencionadas anteriormente.
Pode ser visto que, no caso dos planos com Fator Moderador, a diferença percentual acumulada entre os valores
comerciais médios dos planos individuais e coletivos diminuiu 1,9% (ou 0,5 ponto percentual) ao longo dos
cinco anos considerados, pois, em janeiro de 2012, a diferença entre os valores era de 28,1%, enquanto que,
em dezembro de 2016, tal diferença era de 27,6%.
Por outro lado, fato diverso aconteceu no caso dos planos sem Fator Moderador, pois a diferença percentual
entre os planos individuais e coletivos, que era de 29,8% em janeiro de 2012, aumentou para 35,4% em
dezembro de 2016. Portanto, houve um incremento de 18,6% (ou 5,5 pontos percentuais).
A diferença percentual média entre os planos de contratação “Individual ou Familiar” e “Coletivo”, para os anos
de 2012 a 2016, foi de 38,3% nos planos sem Fator Moderador, e de 30,1% nos planos com Fator Moderador.
A evolução acumulada, de janeiro a dezembro, entre os anos de 2012 e 2016, do valor comercial dos planos de
contratação individual ou familiar, com e sem Fator Moderador, é apresentada na Tabela 11:
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Tabela 11 - Evolução Acumulada Anual do Valor Comercial Médio da Faixa Etária dos 44 aos 48 anos dos
planos Individuais e Coletivos, de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, com e sem Fator Moderador, 2012 a
2016 - Brasil
CONTRATAÇÃO
INDIVIDUAL

COLETIVO

ANO

Com Fator
Moderador

Sem Fator
Moderador

Com Fator
Moderador

Sem Fator
Moderador

2012

7,9%

12,5%

8,1%

9,1%

2013

11,0%

9,5%

5,8%

6,2%

2014

12,2%

13,9%

9,3%

7,3%

2015

11,4%

14,1%

13,1%

18,1%

2016

9,2%

10,4%

13,5%

14,1%

Acumulado 2012-2016

74,1%

91,9%

74,8%

84,0%

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Como pode ser observado, não existe uma relação entre o fato de o plano ter Fator Moderador e apresentar
menor variação percentual nos valores comerciais de contratação de planos: em 2013, os planos individuais
com fator moderador apresentaram maiores variações quando comparados com os planos sem fator moderador.
O mesmo fenômeno ocorreu em 2014 no caso dos planos coletivos.
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Tabela 12 - Evolução do Valor Comercial Médio da Faixa Etária dos 44 aos 48 anos dos planos Ambulatorial +
Hospitalar, com Fator Moderador, 2012 a 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.
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Tabela 13 - Evolução do Valor Comercial Médio da Faixa Etária dos 44 aos 48 anos dos planos Ambulatorial +
Hospitalar, sem Fator Moderador, 2012 a 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.
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A Figura 10 e as Tabelas 14 e 15 apresentam a evolução do valor comercial dos planos sem e com Fator
Moderador, com cobertura de “Ambulatorial + Hospitalar”, de contratação “Individual ou Familiar” e
“Coletivo”, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016, e considerando-se apenas a sétima faixa etária (dos
44 aos 48 anos).
Figura 10: Evolução do Valor Comercial Médio em R$, Faixa Etária 44 a 48 anos, Cobertura Ambulatorial +
Hospitalar, 2012 a 2016
700,00

600,00

500,00
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Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

Observa-se que os planos individuais e com fator moderador tem curva de evolução de seu valor comercial médio
semelhante ao dos planos coletivos e sem fator moderador, com a maior diferença média entre ambas existente
no período compreendido entre o segundo semestre de 2014 e o primeiro de 2015, no valor médio de R$ 25,57.
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Tabela 14 - Evolução do Valor Comercial Médio da Faixa Etária dos 44 aos 48 anos dos planos “Individual ou
Familiar”, de cobertura Ambulatorial + Hospitalar, 2012 a 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.
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Tabela 15 - Evolução do Valor Comercial Médio da Faixa Etária dos 44 aos 48 anos dos planos “Coletivos”,
de cobertura Ambulatorial + Hospitalar, 2012 a 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.
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3. Reajuste por Faixa Etária
As médias dos reajustes por mudança de faixa etária são apresentadas a seguir. Para o seu cálculo, inicialmente
foram consideradas separadamente as NTRP’s disponíveis para comercialização em dezembro de 2016 nos
planos individuais e coletivos, e, a partir daí, verificar a diferença existente entre eles. Isso pode ver verificado
nas Tabelas 16 e 17.
Tabela 16 - Estatísticas dos Reajustes por Mudança de Faixa Etária dos Planos Individuais,
Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Tabela 17 - Estatísticas dos Reajustes por Mudança de Faixa Etária dos Planos Coletivos,
Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Cabe ressaltar que “Média” representa o percentual médio de reajuste quando de mudança da faixa etária
anterior para a presente. Por exemplo, na Tabela 16, 20,8% corresponde à média percentual de reajustes
quando se vai da faixa etária “0 a 18 anos” para a faixa “19 a 23 anos”.
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A Figura 11 mostra, conjuntamente, as curvas de reajuste acumulado para os planos individuais e coletivos.
Figura 11 - Média Acumulada do Reajuste por Mudança de Faixa Etária, por tipo de contratação, Dezembro de
2016 - Brasil
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Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

Por intermédio da Figura 11 verificamos que, excetuando-se o intervalo entre 49 e 58 anos, as curvas de
reajuste seguem praticamente em paralelo, o que motivou a realização de uma única análise, desconsiderandose o tipo de contratação como critério de avaliação em separado, visto que este não é um item que desempenha
papel diferenciador na definição do percentual de reajuste por mudança de faixa etária.
A Tabela 18 mostra que o reajuste médio por mudança de faixa etária ao se completar 34 anos apresenta a
menor variação média (10,7%), enquanto o reajuste para o beneficiário que completa 59 anos apresenta a
maior variação média (43,3%).
Observa-se, pelo percentual acumulado de 470,6%, que o valor da última faixa etária é, em média, 5,7 vezes
maior que o valor da primeira, não atingindo o limite máximo de 6 vezes estabelecido pela RN nº 63/03.
Outro ponto a ser destacado é que não existe uma predominância assimétrica na distribuição dos dados nas
faixas etárias; ou seja, as faixas ora são assimetricamente positivas (ou à direita - pois apresentam os valores
de médias ligeiramente maiores que os de mediana), ora são assimetricamente negativas (ou à esquerda).
Porém, como as assimetrias são leves (esta é maior somente na última faixa etária), não há que se considerar
a existência de valores extremos causando distorção nos resultados médios.

PAINEL DE PRECIFICAÇÃO: PLANO DE SAÚDE 2016

45

Tabela 18 - Estatísticas dos Reajustes por Mudança de Faixa Etária, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

Na Figura 12, do reajuste acumulado, observa-se que há um ponto de mudança de orientação na equação de
ajuste da curva15 dos reajustes (curva em negrito), a qual se encontra próxima do reajuste médio da faixa etária
dos 29 aos 33 anos (quarta faixa etária), que é de 52,97%.
Tal ponto marca uma mudança de comportamento do gráfico, e demonstra um crescimento não regular da
primeira à última faixa etária, mudando de orientação a partir da idade de 33 anos16.
Este ponto pode ser encontrado igualando-se a zero a equação abaixo17:
y’’ = 0,0774x – 0,2842
que resulta em “x = 3,6718”. Ao se substituir o valor encontrado para x no polinômio de ajustamento da curva,
y = 0,0129x3 – 0,1421x2 + 0,6459x – 0,5647
encontramos o valor “y = 52,97%”. Ou seja, é a partir desse percentual acumulado que ocorre a mudança na
orientação da curva representativa da média acumulada de reajuste.

15 Ajuste de Curvas é uma técnica matemática que consiste em encontrar uma curva que se ajuste a uma série de pontos que foram calculados ou obtidos experimentalmente.
No caso em questão, o ajuste utilizado foi por suavização, na qual é construída uma equação “suave”, a qual, aproximadamente, se ajusta aos dados.
16 Não foram definidas as causas para essa mudança de comportamento da curva em tal faixa etária, porém uma das razões levantadas pode ser o aumento da natalidade
dentro dessa faixa. De acordo com o IBGE, 30,8% dos nascimentos estão concentrados em mães entre os 30 e 39 anos (dados de 2015). Disponível em:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-11/ibge-mulheres-brasileiras-tem-filhos-mais-tarde>.
17 Tal equação é definida, matematicamente, como a segunda derivada da função de ajustamento da curva, dada por y = 0,0129x3 – 0,1421x2 + 0,6459x – 0,5647, que é
apresentada na Figura 12.

46

PAINEL DE PRECIFICAÇÃO: PLANO DE SAÚDE 2016

Figura 12 - Média Acumulada do Reajuste por Mudança de Faixa Etária, Dezembro de 2016 - Brasil
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Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
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A Tabela 19 apresenta as estatísticas dos reajustes por mudança de faixa etária, separados por tipo de cobertura.
Observa-se que, na última faixa etária, a variação média do reajuste é de 45% para planos “Hospitalares”
e 43,5% para planos “Ambulatoriais + Hospitalares”. Para planos “Ambulatoriais”, na mesma faixa etária, a
variação média é de 39%.
Tabela 19 - Estatísticas dos Reajustes por Mudança de Faixa Etária por Tipo de Cobertura,
Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos.

A partir daí, foram comparadas as médias de reajuste, para cada faixa etária, e em cada tipo de cobertura, ou
seja, foi testada a hipótese de igualdade conjunta entre as médias da primeira faixa etária “de 0 a 18 anos” de
planos “Ambulatoriais”, “Hospitalares” e “Ambulatoriais + Hospitalares”; da segunda faixa etária “de 19 a 23
anos” nos planos citados; da terceira faixa etária “de 24 a 28 anos”, e assim por diante.
Como resultado, verificou-se que as variações percentuais dos reajustes por mudança de faixa etária são
estatisticamente semelhantes nas três segmentações acima consideradas18. Ou seja, o tipo de cobertura não
influencia o percentual de reajuste por faixa etária.

18 Foi utilizada a técnica de “Análise de Variância (ANOVA)”, com nível de significância de 5%. O valor-p encontrado foi 0,873.
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A influência do reajuste por faixa etária pode ser verificada no histograma dos valores comerciais médios dos
planos de saúde, conforme mostrado na Figura 13:
Figura 13: Histogramas dos valores comerciais médios, por faixa etária

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

Observa-se com clareza o deslocamento da moda19 para a direita, à medida que se aumenta a faixa etária,
indicando um aumento no valor comercial médio. Também verifica-se o aumento da dispersão dos dados,
evidenciando uma falta de convergência no entendimento de se precificar um plano de saúde para as faixas
etárias mais altas, especialmente no caso da última, que apresenta uma grande amplitude (59 anos ou mais).

19 É o valor que apresenta a maior frequência em uma sequência de dados. É o ponto mais alto de um gráfico como o histograma.
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4. Itens de Despesa
Nas Tabelas 20 e 21, abaixo, são apresentados os Itens de Despesa assistencial, por tipo de contratação,
discriminados no Anexo II-A das NTRPs e que fundamentam a precificação dos produtos disponíveis para
comercialização. Os itens de despesa assistencial devem compor o valor total da despesas assistenciais da
operadora.20
Tabela 20 - Estatísticas dos Itens de Despesa dos Planos com cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”,
de Contratação “Individual”, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.

Tabela 21 - Estatísticas dos Itens de Despesa dos Planos com cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”,
de Contratação “Coletivo”, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.

20 Nas tabelas 20 e 21, a coluna “Custo Médio” refere-se ao custo médio por evento do item de despesa, ou seja, é o total da despesa assistencial mensal do item, dividido pelo
número de eventos ocorridos no mês. A “Frequência de Utilização Anual” se refere à quantidade de eventos esperados por ano dividida pela quantidade média de beneficiários
expostos no período. O “Custo por Exposto” refere-se ao custo mensal por beneficiário exposto, que seria resultado da multiplicação da Frequência Anual pelo Custo Médio,
dividido por 12 meses. Porém, visto que o resultado apresentado é o do valor de cada coluna, após a retirada dos valores atípicos, não existe a correspondência algébrica no
cálculo multiplicativo entre “Custo Médio” e “Frequência de Utilização Anual” para resultar no “Custo por Exposto”.
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Na comparação entre os planos de contratação individual e coletiva temos:
•

o Custo Médio é maior nos planos coletivos em comparação com os planos de contratação “Individual” em
“Consultas médicas” (3,1%), “Demais despesas assistenciais” (1,0%), “Exames complementares” (8,5%),
“Internações” (1,8%) e em “Terapias” (1,3%). O oposto ocorre somente no caso de “Outros atendimentos
ambulatoriais” (6,7% maior nos planos individuais em comparação aos planos coletivos). No geral, o Custo
Médio dos planos coletivos é 1,6% maior do que o dos planos individuais;

•

a Frequência de Utilização Anual é maior nos planos individuais nas “Consultas médicas” (10,5%), nas
“Demais despesas assistenciais” (6,2%), nos “Exames complementares” (14,4%), nas “Internações”
(1,3%) e nas “Terapias” (4,7%). O caso contrário acontece apenas em “Outros atendimentos ambulatoriais”
(10,7% maior no caso dos planos coletivos. No total, a Frequência de Utilização Anual é 4,6% maior nos
planos individuais quando esta é comparada com a dos planos coletivos;

•

o Custo por Exposto é superior em todos os itens de despesa no caso dos planos individuais: em “Consultas
médicas” (6,0%), nas “Demais despesas assistenciais” (25,2%), em “Exames complementares” (1,2%),
nas “Internações” (5,7%), em “Outros atendimentos ambulatoriais” (1,2%) e em “Terapias” (5,8%). Assim,
considerando a totalidade dos itens, o Custo por Exposto dos planos individuais é 7,5% superior ao dos planos
coletivos.

Nas Tabelas 22 e 23 estão dispostos os itens de despesa dos planos “Ambulatorial + Hospitalar”, de contratação
“Individual ou Familiar” e “Coletivo”, por faixa etária, respectivamente.
Enquanto isso, a Tabela 24 apresenta as diferenças percentuais entre os Itens de Despesa dos planos
“Individual” e “Coletivo”, com cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”.
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Tabela 22 - Estatísticas dos Itens de Despesa dos planos com cobertura “Ambulatorial + Hoispitalar”,
de Contratação Individual, por Faixa Etária, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Tabela 23 - Estatísticas dos Itens de Despesa dos planos com cobertura “Ambulatorial + Hoispitalar”,
de Contratação Coletiva por Faixa Etária, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Tabela 24 - Diferença percentual entre os Itens de Despesa dos planos Individual e Coletivo, com cobertura
“Ambulatorial + Hospitalar”, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Das tabelas acima, pode-se verificar que:
•

O item de despesa que apresenta a menor variabilidade entre faixas etárias é “Consultas médicas” (inferior
a 1% em seu custo médio, tanto nos planos individuais quanto coletivos);

•

“Consultas médicas” também é o único item que apresenta variação inferior a 20% em seu Custo por
Exposto entre a 9ª (54 a 58 anos) e a 10ª faixa etária (59 anos ou mais), tanto no caso dos planos individuais
quanto no dos coletivos;

•

O Custo Médio dos planos individuais é inferior ao dos planos coletivos para todas as faixas etárias em
“Consultas Médicas” e “Exames complementares”; e em “Outros atendimentos ambulatoriais”, o Custo
Médio dos planos coletivos é menor que o dos individuais em todas as faixas etárias;

•

A Frequência de Utilização Anual é superior, em todas as faixas etárias, nos planos individuais em relação
aos coletivos em “Consultas Médicas” e “Exames complementares” – exatamente o oposto do que acontece
no caso do seu Custo Médio; porém, o mesmo fenômeno não ocorre em relação aos “Outros atendimentos
ambulatoriais” (Frequência de Utilização Anual inferior, em todas as faixas etárias, nos planos individuais
em relação aos coletivos|);

•

O Custo por Exposto é superior no caso dos planos individuais com relação dos coletivos em “Consultas
Médicas”, “Demais despesas assistenciais”, “Internações” e “Exames complementares” (excetuando-se a
primeira e a última faixa).

As Tabelas 25 e 26 apresentam a relação percentual entre a primeira e a última faixa etária por item de
despesa, para os planos de contratação individual e coletiva.
Tabela 25 - Relação Percentual entre a Última e a Primeira Faixa Etária, por Item de Despesa, dos Planos com
cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, de Contratação “Individual ou Familiar”, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.

Tabela 26 - Relação Percentual entre a Última e a Primeira Faixa Etária, por Item de Despesa, dos Planos com
cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, de Contratação “Coletivo”, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Observa-se que o Custo Médio das “Consultas Médicas” na última faixa etária tem custo médio similar ao da
primeira faixa etária (-0,17% de variação, no caso dos planos individuais, e -0,96% de variação, no caso dos
coletivos – ou seja, o custo médio da consulta médica, na última faixa etária ainda é inferior ao da primeira).
Contudo, a Frequência de Utilização, e consequentemente o Custo por Exposto, da última faixa etária são
cerca de 50% maiores (1,5 vezes) do que os da primeira faixa etária, tanto no caso dos planos individuais
quanto coletivos.
Verifica-se, pelas mesmas tabelas, que o item “Consultas Médicas” é uma exceção dentre os demais itens
de despesa, pois todos apresentam variação expressiva de Custo Médio, Custo por Exposto e Frequência de
Utilização Anual em função da idade.
Excluindo-se as “Consultas Médicas”, merecem destaque as variações de custo e frequência entre jovens
e idosos:
No caso dos planos de contratação “Individual ou Familiar”:
•

O Custo Médio observado entre a primeira e a última faixa etária é quase o dobro no caso de “Demais
despesas assistenciais”; e em torno de 2,5 vezes maior no caso de “Internações”, “Outros atendimentos
ambulatoriais” e “Terapias”;

•

No caso da Frequência Média de Utilização, verifica-se uma variação de mais de 2 vezes no caso de
“Demais despesas assistenciais” e “Outros atendimentos ambulatoriais”; de 2,5 vezes em “Internações”;
de mais de 3 vezes nas “Terapias”; e superior a 4 vezes no caso dos “Exames complementares”;

•

Para o Custo por Exposto, a variação entre as faixas etárias é de mais de 5 vezes no caso de “Outros
atendimentos ambulatoriais”; próximo a 6 vezes no caso de “Exames complementares”; em torno de 6,5
vezes para as “Demais despesas assistenciais” e nas “Internações”; e de quase 9 vezes em “Terapias”.

No caso dos planos de contratação “Coletivo”:
•

Tem-se que o Custo Médio entre as faixas etárias em questão é quase o dobro para as “Demais despesas
assistenciais”; em torno de 2,5 vezes para as “Terapias” e “Outros atendimentos ambulatoriais”; e quase o
triplo no caso de “Internações”;

•

A Frequência Média de Utilização verificada entre a primeira e a última faixas é em torno do dobro no caso
das “Demais despesas assistenciais” e “Internações”, em torno de 2,5 vezes em “Outros atendimentos
ambulatoriais”, de 3 vezes em “Terapias” e é cerca de 4 vezes maior entre os idosos do que entre os jovens
no caso dos “Exames complementares”;

•

Em Custo por Exposto, o exposto idoso custa em torno de 6 vezes mais nos itens “Demais despesas
assistenciais”, “Exames complementares”, “Outros atendimentos ambulatoriais” e “Internações”; e quase
7 vezes mais em “Terapias”.
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A Tabela 27 apresenta a diferença, em pontos percentuais, entre os percentuais observados entre a primeira e
a última faixa etária para os planos individuais e coletivos.
Tabela 27 - Diferença em pontos percentuais, entre os planos individuais e coletivos, por Item de Despesa e
para os Planos com cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.

Observa-se que as maiores diferenças, em pontos percentuais, encontram-se na coluna “Custo por Exposto”:
os “Outros atendimentos ambulatoriais” são os que apresentam a maior diferença a favor dos planos coletivos,
e “Terapias” apresentam a maior diferença em relação aos planos individuais.
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5. Evolução de Custos
As Tabelas 28 a 33 apresentam a evolução do custo médio por exposto dos itens de despesa assistencial no
período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. Dada a complexidade das tabelas envolvidas, optou-se por
não se diferenciar por tipo de contratação, portanto, realizando-se um acompanhamento temporal conjunto dos
planos individuais e coletivos.
Observou-se nesse período um crescimento no Custo por Exposto das “Consultas Médicas” da ordem de
48,69%, dos “Exames complementares” de 31,34%, das “Terapias” de 35,22%, das “Internações” de 47,24%
e de “Outros atendimentos ambulatoriais” de 11,06%. Também houve decréscimo no Custo por Exposto das
“Demais despesas assistenciais” de 8,51% no período.
A Figura 14 apresenta a evolução percentual de cada um dos itens de despesa no período considerado,
consolidando as informações prestadas nas Tabelas 28 a 33. Por intermédio deste, pode-se verificar, com clareza,
tanto o crescimento percentual do item “Internações” quanto a queda das “Demais despesas assistenciais”.
Figura 14 - Evolução do Custo por Exposto dos Itens de Despesa, 2012 a 2016 - Brasil
100%

Demais despesas assistenciais
90%
80%

Internações

70%
60%
50%

Outros atendimentos ambulatoriais
Terapias

40%
30%

Exames complementares

20%
10%
0%

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2016, 11:28h
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Consultas médica

Tabela 28 - Custo Médio por Exposto de Consultas Médicas nas NTRPs de Planos Ativos, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Tabela 29 - Custo Médio por Exposto de Exames Complementares nas NTRPs de Planos Ativos,
Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.

60

PAINEL DE PRECIFICAÇÃO: PLANO DE SAÚDE 2016

Tabela 30 - Custo Médio por Exposto de Terapias nas NTRPs de Planos Ativos, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Tabela 31 - Custo Médio por Exposto de Internações nas NTRPs de Planos Ativos, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Tabela 32 - Custo Médio por Exposto de Outros Atendimentos Ambulatoriais nas NTRPs de Planos Ativos,
Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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Tabela 33 - Custo Médio por Exposto de Demais Despesas Assistenciais nas NTRPs de Planos Ativos,
Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples excluindo extremos. Inclui todas as faixas etárias.
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6. Carregamentos
Os carregamentos referem-se às despesas não assistenciais que são adicionadas na composição do preço de
venda. Tais despesas são informadas no Anexo II-B da NTRP (Colunas M, N, O, P e R). Os principais carregamentos
adotados na precificação são as Despesas Administrativas, Despesas Comerciais e Margem de Lucro. A seguir
são apresentadas as médias dos carregamentos, calculadas a partir das informações de despesas das NTRPs
vigentes dos planos disponíveis para comercialização em dezembro de 2016.
Cabe ressaltar que a análise é apresentada levando-se em consideração todos os tipos de contratação de
maneira agregada, pois, conforme pode ser visto na Tabela 36, os valores percentuais são bem próximos, não
existindo diferença estatística significativa21.
O valor do carregamento de lucro foi calculado com base no “Valor da Margem de Lucro por Beneficiário”
(coluna R) da NTRP, enquanto o valor do carregamento administrativo foi calculado com base nas “Despesas
Administrativas por Beneficiário” (coluna O) e o valor do carregamento comercial, com base nas “Despesas de
Comercialização por Beneficiário” (coluna M).
O valor total dos carregamentos foi calculado subtraindo-se do “Valor Comercial da Mensalidade” (Coluna T) a
“Despesa Assistencial Líquida por Exposto com Margem de Segurança Estatística por Exposto” (Coluna K), a
“Despesa de Prestação de Outros Serviços por Beneficiário” (coluna P) e o “Ajuste” (Coluna S).
A Tabela 34 mostra que a média dos percentuais dos carregamentos sobre o Valor Comercial da NTRP, excluindo
extremos, é de 34,49%. A média sem extremos do carregamento de lucro é de 9,75%, a do carregamento
administrativo é de 12,76% e a do carregamento comercial é de 6,23%. Verifica-se que a dispersão das
informações apresentadas nas NTRP com relação aos carregamentos é baixa, pois, quando comparados esses
valores aos resultados obtidos sem a retirada dos valores extremos, somente no carregamento de lucro temse uma diferença superior a 1,5 pontos percentuais (4,05). No caso do carregamento total a diferença é de
1,35 pontos percentuais, para o carregamento comercial é de 1,03 ponto percentual, enquanto que, para o
carregamento administrativo, a diferença é inferior a 1 ponto percentual (0,42).
Tabela 34 - Média dos percentuais de carregamentos sobre o Valor Comercial, com e sem extremos,
Dezembro de 2016 - Brasil
Extremos

Total

Lucro

Administrativo

Comercial

Sem

34,49%

9,75%

12,76%

6,23%

Com

35,84%

13,80%

13,18%

7,26%

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples. Inclui todas as faixas etárias e tipos de cobertura.

Observa-se, na tabela 35, que os produtos de contratação “Individual ou Familiar” apresentam a maior média do
total de carregamentos (36,73%), seguidos pelos produtos “Coletivos por Adesão” (34,02%) e pelos “Coletivos
Empresariais” (33,53%). E, a despeito da diferença em pontos percentuais do carregamento total entre os
planos de contratação “Individual ou Familiar” e os planos “Coletivo Empresarial” ser a maior (3,20), a maior
diferença percentual (que também é vista entre esses dois tipos de planos) encontra-se no carregamento de
lucro, com 25,73%.
21 Foi utilizada a técnica de “Análise de Variância (ANOVA)”, com nível de significância de 5%. Os valores-p encontrados foram: 4x10-4 (Total), 3 x10-9 (Lucro), 1,1 x10-3
(Administrativo) e 7 x10-10 (Comercial).
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Tabela 35 - Média dos Percentuais de Carregamentos sobre o Valor Comercial por Tipo de Contratação,
Dezembro de 2016 - Brasil
Contratação

Total

Lucro

Administrativo

Comercial

Coletivo empresarial

33,53%

9,17%

12,42%

6,52%

Coletivo por adesão

34,02%

9,00%

12,80%

6,61%

Individual ou familiar

36,73%

11,53%

13,33%

5,27%

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples. Inclui todas as faixas etárias e tipos de cobertura.

A Tabela 36 apresenta os carregamentos por faixa etária. Observa-se pequena variabilidade, menor que 5
pontos percentuais no carregamento total, no comparativo entre as faixas etárias; nos demais itens a diferença
é inferior a 2 pontos percentuais: 1,50 (lucro), 1,32 (administrativo) e 0,61 (comercial), evidenciando que faixa
etária não é um diferencial para se definir o percentual de carregamento.
Tabela 36 - Média dos Percentuais de Carregamentos sobre o Valor Comercial por Faixa Etária, Dezembro de
2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples. Inclui todas as faixas etárias e tipos de cobertura.
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A Tabela 37 apresenta as médias percentuais de carregamentos por tipo de contratação e faixa etária. Quando
diferenciados por tipo de contratação, apesar de serem maiores que nas tabelas apresentadas previamente,
já foi demonstrado que as diferenças existentes não estatisticamente significativas: em torno de 8 pontos
percentuais no carregamento total, e inferior a 4,5 pontos nos outros itens.
Quando observados por cada tipo de contratação, vemos diferenças ainda menores intra-grupos: em torno de
5,5 pontos percentuais no carregamento total, menor que 2,5 pontos percentuais nos carregamentos de lucro
e administrativo, e abaixo de 1,5 ponto percentual no carregamento comercial.
Tabela 37 - Média dos Percentuais de Carregamentos sobre o Valor Comercial por Tipo de Contratação e Faixa
Etária, Dezembro de 2016 - Brasil

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
Nota: Média simples. Inclui todas as faixas etárias e tipos de cobertura.
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7. Outros Resultados e Discussões
Foram calculados os coeficientes de correlação (R)22 existentes entre o valor comercial médio e as demais
variáveis usadas nesse relatório para categorização e classificação nesse capítulo e nos restantes, os quais seriam:
contratação, cobertura assistencial, fator moderador e faixa etária. O resultado é apresentado na Tabela 38:
Tabela 38: Correlações entre o Valor Comercial e as demais variáveis.

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

A despeito de serem mostradas todas as correlações, entre todas as variáveis, as de interesse para fins desse
relatório são aquelas da última linha.
O fato de os coeficientes apresentarem valores que se distanciam da unidade se deve ao fato de que, dentro
de cada categoria, existir uma grande variabilidade em seu valores, ocasionada pelos diferentes tipos de
contratação, cobertura , etc. O maior valor encontrado foi entre “Valor Comercial” e “Faixa Etária”, o que seria
esperado, visto que existe um normativo (RN nº 63/2003) que regula percentuais entre determinadas faixas
etárias, o que não existe nas outras categorias.
O coeficiente observado (0,641) é apenas moderado, em função dos valores observados para a variação dos
valores comerciais médios entre a primeira e a última faixas etárias (4,65 vezes no caso dos planos individuais
e coletivos empresariais, e 4,63 vezes no caso dos coletivos por adesão), que se encontram dentro do limite
máximo imposto pela legislação, que é de 6 vezes entre a primeira e a última faixa etária23.
Porém, conforme apresentado na base da Tabela 38, todas as correlações são significativas, ou seja, não se pode
afirmar que não existe correlação entre o valor comercial médio e qualquer uma das categorias selecionadas.

22 O coeficiente de correlação é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa
que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa, ou seja quando uma das variáveis
aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis.
23 O valor do coeficiente de correlação tende a aumentar à medida que tal variação se aproxima desse limite.

68

PAINEL DE PRECIFICAÇÃO: PLANO DE SAÚDE 2016

A partir dos coeficientes de correlação, pode-se determinar o quanto a variação dessas categorias impacta na
variabilidade do valor comercial. Isso é feito por intermédio do cálculo dos coeficientes de determinação (R2) 24. No
caso em questão, variações nas variáveis selecionadas explicam somente 47,5% da variância25 do valor comercial
médio (sendo que “Faixa Etária” responde por 41,1 pontos percentuais desse valor). Como tal valor guarda relação
com os valores de R, a grande amplitude encontrada é a justificativa para esse resultado.
Em seguida, foram realizadas análises para se observar a estrutura e as relações das variáveis categóricas
selecionadas (Contratação, Cobertura, Fator Moderador e Faixa Etária), com o objetivo de se verificar a existência
de estruturas homogêneas ou similares (agrupamentos), e suas associações, e que permitam uma análise
agregada das categorias e sirvam de influência no momento de caracterizar as NTRP’s dos planos.
Para tal, realizou-se uma Análise de Correspondência Múltipla26 (ACM), de modo a analisar simultaneamente
todos os dados categóricos multivariados em estudo, suas relações não lineares, através do exame de um
conjunto de critérios, com o objetivo de agrupar variáveis altamente associadas.
É importante lembrar que essa é uma técnica descritiva, não sendo possível fazer inferências a respeito dos
resultados obtidos. E também vale ressaltar que relações fortes (com valores matematicamente altos) entre
duas ou mais categorias e/ou variáveis não implicam em relações de causa e efeito27.
O primeiro passo para a realização da ACM é encontrar os valores próprios de cada dimensão28 (no caso, foram
consideradas apenas as duas primeiras dimensões, para apresentar o resultado em um gráfico bidimensional).
A consideração de duas dimensões provém do fato de que estas explicam 54,7% da variabilidade dos dados.
Os valores obtidos permitem uma perfeita discriminação das variáveis e categorias, e a formação de grupos
homogêneos distintos.
A seguir, deve-se verificar as variáveis mais importantes em cada dimensão, observando-se as medidas de
discriminação. Tal poder de discriminação fica mais evidente quando observada a Figura 15, onde, por definição,
quanto mais afastado da origem (0,0) está o ponto, maior o seu poder de discriminação.

24 O coeficiente de determinação é uma medida da proporção da variabilidade em uma variável que é explicada pela variabilidade de outra. É definido como o quadrado do
coeficiente de correlação.
25 A variância é uma medida de dispersão dos dados que mostra quão distantes os valores estão da média.
26 A ACM, também conhecida como HOMALS (Homogeneity Analýsis by Means of Least Squares) é uma técnica multivariada para a análise exploratória de dados categorizados.
Permite resumir grande número de variáveis em pequenos grupos, de modo a estudar a relação existentes entre as suas diversas características (CARVALHO, HELENA. Análise
multivariada de dados qualitativos: utilização dos HOMALS com SPSS. Lisboa: Edições Silabo, 2004).
27 FÁVERO, L. P .L.; MARTINS, G. A.; LIMA, G. A. S. F. Associação entre níveis de governança, indicadores contábeis e setor: uma análise sob as perspectivas da ANACOR e da
HOMALS. RIC – Revista de Informação Contábil, v. 1, n. 2, p. 1-17, out./dez. 2007.
28 “Cada uma das direções em que é possível realizar medidas em um espaço é chamada de dimensão. Se não existe possibilidade de tomar outra medida além do
comprimento de um objeto, por exemplo, dizemos que esse objeto possui apenas uma dimensão”. SILVA, Luiz Paulo Moreira. Dimensões do espaço. Brasil Escola. Disponível
em: <http://brasilescola.uol.com.br/matematica/dimensoes-espaco.htm>. Acesso em: 27 mar. 2017.
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Figura 15: Gráfico das medidas de discriminação nas duas dimensões.

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

Pelo resultado obtido, constata-se que a “Faixa Etária” não é importante para discriminar nenhuma das duas
dimensões, enquanto o “Fator Moderador” somente é importante para discriminar a Dimensão 1.
Como o “Fator Moderador” somente impacta a Dimensão 1, essa será considerada a Dimensão “Econômica”,
enquanto a Dimensão 2 será a “Assistencial”. E nesse ponto demonstra-se o porquê da falta de influência da
“Faixa Etária” sobre as dimensões, pois esta não é um elemento que se seleciona na hora de se definir um plano
a se contratar (ou seja, não existe um “grau de liberdade” em cima desse parâmetro).
Agora, é importante verificar como os itens das categorias impactam na determinação das medidas de
discriminação, pois não necessariamente todos os itens de cada categoria com discriminação elevada também
a apresentam. Também é importante avaliar como cada dimensão atua sobre as suas categorias e, com isso,
analisar as associações e oposições entre as categorias selecionadas29.
Lembrando que as medidas referentes a “Faixa Etária” não serão consideradas, visto que esta categoria foi
descartada de antemão em função do valor de sua medida de discriminação, e os valores referentes ao “Fator
Moderador” serão somente considerados na Dimensão “Econômica”.

29 As “associações” são definidas pela existência de quantificações de mesmo sinal, e as “oposições” são as quantificações de categorias de sinais contrários. São descartadas
as medidas próximas a zero.
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Assim, são geradas duas representações gráficas, apresentadas nas Figuras 16 e 17:
Figura 16: Mapa perceptual30 da Dimensão “Econômica”.

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

A partir das associações e oposições, verificamos dois grupos homogêneos distintos:
•
•

Planos de contratação “Individual ou Familiar”, de cobertura “Ambulatorial” e “Ambulatorial + Hospitalar”,
e com Fator Moderador;
Planos de contratação “Coletivo por Adesão” e “Coletivo Empresarial”, de cobertura “Hospitalar”, e sem
Fator Moderador.

Figura 17: Mapa perceptual da Dimensão “Assistencial”.

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
30 Representação visual das percepções em duas ou mais dimensões.
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Novamente, foram verificados dois grupos diferentes e internamente homogêneos, a partir das associações e
oposições31:
•
•

Planos de contratação “Individual ou Familiar”, e de cobertura “Ambulatorial” e “Hospitalar”;
Planos de contratação “Coletivo Empresarial” e “Coletivo por Adesão”, e de cobertura “Ambulatorial + Hospitalar”.

O mapa perceptual conjunto, envolvendo as duas dimensões, é apresentado na Figura 18:
Figura 18: Mapa perceptual conjunto de ambas as dimensões

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)

Nesse caso, temos 3 perfis diferentes, obtidos em função dos critérios de pertinência a um dado quadrantes e
de proximidade:
•
•
•

Perfil 1: planos de contratação “Individual ou Familiar” e de cobertura “Ambulatorial”;
Perfil 2: planos de cobertura “Hospitalar” e sem Fator Moderador;
Perfil 3: planos de contratação “Coletivo Empresarial” e “Coletivo por Adesão”, de cobertura “Ambulatorial
+ Hospitalar” e com Fator Moderador.

Relembrando que tal análise serve tão somente para verificar o nível de identificação entre as variáveis
consideradas no relatório, a partir das informações contidas nas NTRP’s, não sendo usados os seus resultados
para critérios inferenciais.

31 Recordando que o Fator Moderador não é considerado na dimensão 2 (assistencial)
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8. Conclusões e Recomendações
Foram apresentadas as principais informações relativas às Notas Técnicas de Registro de Produto (NTRP), tais
como valor comercial médio e suas evoluções, índices de reajuste por faixa etária, itens de despesa, evolução
de custos e carregamentos.
A efetividade das ações de monitoramento das notas técnicas pode ser vista na Tabela 2, que demonstra que
mais de 50% dos registros de NTRP’s na ANS foram realizados no ano de 2016.
É importante frisar que os dados constantes nesse Painel referem-se a valores médios estimados para os
custos dos itens de despesas previstos nas notas técnicas. Os valores efetivamente realizados encontram-se
nas bases do SIP e do TISS.
A mesma observação pode ser feita com relação aos carregamentos, os quais são previstos nas NTRP’s, e cuja
realização efetiva se encontra na base de dados do DIOPS.
Dentre as análises exibidas, foi mostrado que as categorias selecionados para classificação explicam apenas
com 47,5% da variabilidade do valor comercial médio. Procurou-se estender essa análise para todas as
componentes existentes na NTRP, de modo a se verificar o percentual de explanação de todas elas. Isso pode
ser verificado na Tabela 39.
Tabela 39: Coeficientes de correlação para todas as variáveis constantes das NTRP

Fonte: Base de NTRP, RPS e CADOP (Extraídas em 07/06/2017, 11:28h)
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Conforme já explicado anteriormente, o percentual de explicação da variabilidade do valor comercial médio é
dado pelo coeficiente de determinação (R2), que é definido pelo quadrado do coeficiente de correlação entre o
valor comercial e as demais variáveis.
Assim, verifica-se que todas as categorias definidas nas NTRP’s são responsáveis por somente 55,7% da
variabilidade do valor comercial. Ou seja, apenas 8,2% da variação do valor comercial não se deve às variáveis
selecionadas de início. Porém, 44,3% de toda variabilidade é devida a fatores exógenos à NTRP.
Vale lembrar que este relatório está em constante evolução, de modo a sempre trazer análises detalhadas e
fidedignas das informações constantes nas Notas Técnicas de Registro de Produto.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES E OUTROS ESCLARECIMENTOS, ENTRE EM CONTATO COM A ANS.
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0800 021 2105
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